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Gabonafélék fuzáriumos fertozöttségének
near infrared technikára alapozott kutatása
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Elozmények és cél

Mezogazdaságunk és élelmiszeriparunk
komoly fuzáriumfertozöttségi gondokkal
küzd. Mivel a fontosabb penészgombafajok
(hazánkban döntoen a Fusarium gramine
arum és a Fusarium culmorum) termelte to

xinok takarmányokban és élelmiszerekben
való megjelenése súlyos egészségügyi kö
vetkezményekkel jár, ezért detektálásuknak
kiemelt jelentosége van.

A határokon átívelo EUREKA kutatási

és fejlesztési projekt keretében malomipari
gépekre alapozott és egészséges alapanya
got eloállító orlési folyamat kifejlesztése,
és near infrared rendszerCí minoségellenor
zése valósul meg. A feladatokat a fopályázó
MM Malomgyártó Kft., a Balaton-Park 2000
Környezetvédelmi Nonprofit Kft., a Buda
pesti MCíszakiés Gazdaságtudományi Egye
tem és a VM Mezogazdasági Gépesítési In
tézet konzorcium formában végzi. Hozzájuk
csatlakozik a készüléket kifejleszto és saját
országában teljesíto szlovák Santec s.r.o. cég.

A KF téma keretében a jelentosebb ga
bonafélék fertozöttségének kimutatásakor
az áthaladó (NIT) és a visszaverodo (NIR)

infravörös sugárzásra alapozott mérésekkel
olyan hullámhosszakat, vagy hullámhossz
tartományok beazonosítását céloztuk meg,
melyek detektálhatóan érzékenyek a vizs-

1. ábra Méréseirendezés a fényizolált
laborszekrényben

2

gált szemes alapanyagok fuzáriumos ferto
zöttségére. Emellett további kutatásaink
esetlegesen kiterjednek még a gombaferto
zés fajtájának vagy termelt toxinjainak meg
állapítására is. A feladatok kidolgozásában
közremCíködoként a gödölloi Szent István

Egyetem Mezogazdaság- és Környezettu
dományi Karának Növénytermesztési Inté
zete (SZlE MKK NTTI) és további szolgál
tatást nyújtó cégek vettek részt.

Anyag és módszer

A fuzáriumfertozöttségi elokísérlete
inket oszi búza esetén a SZlE MKK NTTI

Hatvan-nagygombosi, kukoricára vonatko
zólag pedig más cégek kísérIeti területén és
közremCíködésével, 2012 oszétol kezdtük

meg. A spektroradiometeres kutatásaink
laboratóriumi vizsgálati hátterét intézetünk

hiperspektrális távérzékelési laboratóriumá
ban építettük ki. A természetes módon elo
forduló fuzáriumfertozés mértéke még ér
zékeny fajták vetése estén is nagymértékben
függ az idojárási körülményektol. A vizs
gálatokhoz szükséges fertozött mintákat
ezért laboratóriumi, illetve izolált szántó

földi köriilmények között végzett mestersé
ges fertozéssel, illetve természetes módon
fertozodött vetomagtétel ekbol végzett min
tavétellel biztosítottuk.

2. ábra A mintákon kifejlodött
fuzáriumtelepek

A termesztéstechnológiára vonatkozó vizs
gáfatok módszere

Az öt oszi búzafajta fertozési kísérlete
it a SZlE MKK NTTI folyamatban lévo
tartamkísérleteibe integráltuk be, majd az
ott alkalmazott módszerekkel és eszközök

kel, valamint az intézet munkatársaival kö

zösen hajtottuk végre. A mérésekhez szük
séges minták elkülönítve, parcellánkénti
megjelölésseI kerültek feldolgozásra.

Az oszi búza mintákból 25 szemet há

romszoros ismétlésben vettünk ki, majd
azokat hipóoldatos fertotleníto fürdóoen 10
percig kezeltünk. Ezt követoen a magvakat
desztillált vízzel tisztítottuk és szCíropapíron
szárítottuk, majd papavisas táptalajra helye
zésük után 18-20 OC-on (mivel 17 oC alatt
a növekedés lelassul) termosztátszekrényben
14 napig inkubáltuk. Ezek után megállapí
tottuk, hogy az egyes kezelésekben a 3*25
szembol petricsészénkként hány esetben
alakult ki fuzáriumtelep.

A tárofástechnofógiára vonatkozó vizsgá
fatok módszere

A kezelések mintái 10 percen át 2 %-os
hipóoldatban történo fertotlenítés, majd
kétszeri sterilvizes lemosás után 15-20-25
30 oC homérsékleten és 30 ml vízzel töltött

mCíanyag zacskókban, légmentesen (de le
vegovel együtt) lezárva kerültek elhelyezés
re. Négy alkalommal és ]-6- II - l 6 nap el
teltével akibontott zacskók tartaimát meg
szárítottuk, összekevertük és megoröltük.
Az orleményekbol készült szuszpenzió-min
ták toxintartalmát Charm ROSA-M Reader

mCíszerrel vizsgáltuk meg. A mCíszer a min
tákat az inkubátorában felmelegíti, a színe
zett kötoanyagot pedig mobilizálja. A teszt
csík színe a mintákban levo toxin mértéké

nek megfeleloen alakul ki, majd ezt köve
toen a mCíszer a fertozöttségrol számszerCí
eredményt ad (Chrpova et al. 2008).

A near infrared spektroszkópiára vonatko
zó kutatások módszere

Gabonafélék esetében a szakirodalom

ban fellelheto eljárások közül a minoség
meghatározás széleskörCíen elterjedt gyors
technikáját, a közeli infravörös (near infra
red = NI) spektroszkópiai (retlexiós = NIR

Mezogazdasági Technika, 2013. szeptember
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3. ábra A különbözo homérsékleten inkubált ismétlések átlagai 4. ábra Az 1 sz. kukoricahibrid mintapár transzmittancia értékei

és transzmissziós = NIT) módszerét válasz
tottuk. Az eljárás elonye, hogya vizsgálan
dó anyagok kémiai és fizikai tulajdonsága
it jellemzo spektrumok mérése, rövid ido
(néhány másodperc) alatt és pontosan való
sítható meg. A mérések a közeli infravörös
tartomány 14 kitüntetett sávjának 350 és
2500 nm közötti tartományában történtek.
A megfelelo reprezentativitást biztosító ku
tatásaink alkalmával a különbözo kukori

cahibridek százalékban kifejezett transzmit
tancia értékeinek vizsgálatát végeztük el.

A minták elozetes reflektancia mérései

Az intézet hiperspektrális távérzékelési
laboratóriumának fényizolált laborszekré
nyében végrehajtott NIR spektroradiomé
teres méréseket nagy spektrális felbontású,
terepi és laboratóriumi körülmények között
egyaránt használható ASD FieldSpec 3 Max
spektroradiométerrel végeztük. A szemhal
mazokból véletlenszeruen kiválasztott min

tákat használtunk. A mérési pontosság nö

veléséhez új megvilágítási rendszert tervez
tünk. Az új rendszer egyidejuleg nyolc
irányból, homogén módon, adott szögben
és távolságról világítja meg a mintákat (lásd
1. ábra).

Eredmények

Oszi búza (Triticum aestivum L.) fuzárium

fertozöttségének vizsgálata

A Fusarium fajok optimális homérsék
leti igényeit viszonylag sok kutatói dolgozat
tárgyalja (Wagacha and Muthomi, 2006),
viszont kevés munka foglalkozik azokkal a
környezeti összefüggésekkel, melyek ezen
gombák mikotoxin termelésének is kedvez
nek. Ezért a Hatvan-nagygombosi kísérle ti
területen betakarított mintákat a termesztés

technológia és a tárolás hatásának tisztázá
sa érdekében vizsgáltuk. A laboratóriumi
mérések egymással párhuzamosan folytak.

A termesztéstechnológia hatásának vizs

gálatához 0,80, 120,80+40,80+40+30 kg
nitrogén tápanyag-pótlást, valamint Folicur

(tebukonazol) és Amistar (azoxistrobin) fun
gicides kezelést kapott Alföld 90, Magdalé
na, Suba, Csárdás, Toborzó fajtákat használ
tunk.

A laboratóriumi mérések kiértékelése

kor megállapítottuk, hogy az egyes kezelé
sek függvényében hány fertozött oszi búza
mag esetében alakultak ki fuzárium telepek.
A mintákon minimálisan 80 %-os szintet

eléro fuzáriumfertozöttséget a 2. ábra mu
tatjuk be.

A továbbiakban a fuzáriummal fertozött

tételek eredeti adagjából ROSA-M muszer
rel és mérési módszerrel választottuk ki
azokat a mikotoxint nem tartalmazó mintá

kat, melyek a vizsgálat második szakaszá
ban is felhasználásra kerültek.

A tárolás technológia hatásának vizsgá
lata hipóban tisztított és sterilvizes lemosás
saI fertotlenített Csárdás és Toborzó (fuzá

riumérzékenységük miatt) fajtákkal történt.
Mivel tématerületünk szakirodalom szerin

ti legveszélyesebb mikotoxinja a deoxi
nivalenol, ezért az elokísérletek során ennek

mérését végeztük el. Olyan, az elso szakasz
ban fuzáriummal fertÓzött tételbol, melyben
nem volt kimutatható toxintartalom, annak

a második szakaszban nyert sorozatából
deoxinivalenol-szintet mértünk. A 3. ábra

a 16 napig tartó és különbÖzÓ. 15-tol 30 OC-ig
terjedÓ hÓmérséklettartományban inkubált
minták deoxinivalenol-tartalma ismételt

mérései nek átlagértékeit mutatja be.

Kukorica (Zea mays conv. vulgaris) near

infrared vizsgálata

NIT viz,sgálatok

A transzmissziós vizsgálatok alkalmá

val mesterségesen megfertozÖtt csÓpenészes
szemeket, valamint kontrollként használt

egészséges szemeket vizsgáltunk. Az átha
ladó elektromágneses sugárzás százalékos
aránya alapján megállapítottuk, hogy az
egyes kukoricahibridek mesterségesen meg
fertozött csopenészes szemei és a kontroll
egészséges szemek elkülÖnülnek egymás-

tóI. A vizsgált kísérleti hibridek egyikénél
mérheto, a fertozÖtt szemekre jellemzo lé
nyegesen magasabb áthaladási értékeket, a
4. ábrán mutatjuk be.

NfR vizsgálatok .

A takarmányok mycotoxin szennyezo
désének vizsgálatát a NÉBlH, mint szakha
tóság folyamatosan végzi. A kutatásaink so
rán a kÖzponti adatbázisok elemzése lehe
toséget adott az öt legfontosabb mycotoxin
(F2, T2, aflatoxin, ochratoxin és deoxi
nivalenol) mintastabilitásának mérésére.

Az oszi búza- és kukoricaszem mintá

kon végzett ret1ektancia mérésekre jellem
zo szórást a kutatások alkalmával tesztmé

résekkel vizsgáltuk. Az új megvilágítási
rendszernek köszönhetoen a mérés megbíz
hatósága megnott. Az ugyanazon minták
ismételt mérésekor jelentkezo szórás mér
tékének csÖkkenését oszi búza esetén a

5. ábra, míg hibrid kukorica esetén a 6. ábra
szemlélteti.

Eredmények értékelése

A kísérletek eredményei igazolták,
hogya be takarítá st követoen a vizsgált öt
oszi búzafajta mintái közül mindössze két
fajta esetében lehetett laboratóriumi körül
mények közölt Fusarium gombák at ki te
nyészteni. Detektálható deoxinivalenol
tartalom még fertÓzött terményminták ese
tében sem jelentkezett. A tárolási körülmé
nyeket szimuláló inkubációs kísérletek
igazolták, hogy az alacsony 15 és 20 oC és
a magas 30 oC vagy azt meghaladó homér
sékletekhez tartozó kis deoxinivalenol-ér

tékekkel szemben, 25 oC homérsékleten

elÓfordulásuk nagyságrenddel volt nagyobb,
és elérte a 6 ppm szintet.

Az öt legfontosabb mycotoxin minta
stabilitásának mérésekor megállapítottuk,
hogy deoxinivalenol esetén legnagyobb sta
bilitás, míg a többi.toxinnállegnagyobb va
riabilitás mutatkozott. A tárolási és szállítá

si post harvest technológiák esetén ezek az
adatok különös jelentoséggel bírnak.

Mezogazdasági Technika, 2013. szeptember 3
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5. ábra A reflektancia szórásának csökkenése oszi búza esetében (bal - eredeti módszer, jobb - új megvilágítással)

Az oszi búza eloírásszeru tárolása során
a fuzáriumfertozés és a deoxinivalenol-tar

talom között nem lehetett direkt összefüg

gést kimutatni. Ilyen kapcsolat csak az in
kubálási homérséklet és a deoxinivalenol

tartalom között, nem megbízható szignifi
kancia szinten jelentkezett A deoxinivale
nol-termelés idofüggését sem sikerült alá
támasztani, az azonban igazolást nyert, hogy
termelodése helytelen tárolási körülmények
között is csak egy napnál hosszabb ido után
kezdodött meg. A vizsgálatok alapján vi
szont valószínusítheto a tárolási homérsék

let befolyásoló szerepe.
A kukoricahibridek spektroszkópiai vizs

gálatai alapján megfigyelheto volt, hogy
fertozés esetén a NIT sugarak a 350-2500 nm

tartományban nem csak egy kitüntetett hul
lámhosszon hoztak különbséget, hanem az

egyes spektrumgörbék jó közelítéssel párhu
zamos lefutást is mutattak. Az elozetes vizs

gálati eredmények azt is alátámasztották,
hogy a kukoricaszemek spektrális tulajdon
ságainak mérése elvezethet egy olyan mé
rési eljáráshoz, mely a fuzáriummal szeny
nyezett és az egészséges szemek elkülöní
tésére is alkalmas lesz. Ennek érdekében a

további vizsgálatokat nem csak az áteresz

toképességre alapozott NIT, hanem a visz
szaverodést hasznosító NIR technikával is

szükséges elvégezni. Ehhez továbbfejlesz
tett laboratóriumunk szélesebb tartomány

ban és megnövelt mérési pontossággal biz
tosít lehetoséget

Összefoglalás

A gabonafélék fertozöttségének kimu
tatását a termesztés- és tárolástechnológiá
ból kivett minták laboratóriumi vizsgálatá
val végeztük el. A fuzáriumfertozöttségre
vonatkozó vizsgálatainkhoz közremuködo
ink kisparcellás kísérleteinek alapanyagát
használtuk fel. Laboratóriumi körülmények
között vizsgáltuk, hogy mely oszi búzafaj
ták esetén lehet Fusarium-populációt kite
nyészteni, majd megállapítottuk, hogy ezek
esetén detektálható-e deoxinivalenol-fejlodés.
A deoxinivalenol termelodésének idofüg
gését nem, homérsékletfüggését viszont a
tárolási körülményeket szimuláló inkubáci
ós kísérletekkel igazoltuk.

A fertozött és nem fertozött kukorica

hibridek NIT vizsgálatai alapján megfigyel
heto volt, hogy a mérések kitüntetett hul
lámhosszakon értékelheto különbséget mu
tatattak. A kukoricaszemek spektrális tulaj
donságainak elozetes vizsgálata olyan mé
rési eljárás alapja lehet, mely lehetové teszi
az egészséges és a fuzáriummal fertozött
szemek elkülönítését

Summary

In order to detect various level of infec
tion under laboratory condition.\' cereal

samples were collected and measuredfrom
production and postharvest stage. To mea
sure the scale of Fusarium infection we

studied samples of small plot trial provided

by collaboration partners. Winter wheat

species were evaluated to determine on

which proves to be possible to grow Fus
raium population and which population

produces detectable deoxinivalenol. Deox

inivalenol production in time was not tested
but a correlation with tempera ture change

- by incubating experiments carried out by
simulating various storage conditions - has

been proved.
The NIT examination of infected and

sound kernels ofmaize hybrids has showed
significant differences at specific wave

lengths. The preliminarily peiformed spec
tral analysis of maize kernels can provide

with the basis of a new method which makes
possible to separate sound and Fusarium

infected kemels.

Lektorálta: Dr. Csatár Attila
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6. ábra A reflektancia szórásának csökkenése kukorica esetében (bal - eredeti módszer, jobb - új megvilágítással)

4

0,03

0,02

0,01

0,00
400 600 800 1000 1200 1800 2000 2200 2400

Mezogazdasági Technika, 2013. szeptember


